
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

  



 



 
I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése 
 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) számára – a Kormány 
kiemelt gazdaságpolitikai céljainak megvalósítása szempontjából – továbbra is meghatározó 
jelentőségű a külföldi tőkebeáramlás, a külföldi közvetlen tőkebefektetések által megvalósuló, 
illetve a már megvalósult befektetések továbbfejlesztését szolgáló beruházások elősegítése. A 
Beruházás ösztönzési célelőirányzatból nyújtott támogatások célja a működő tőke-beáramlás 
szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű nagyberuházási projektek 
Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a munkahelyteremtés, a kutatás-
fejlesztési projektek valamint a technológiai fejlesztés ösztönzése. Kiemelt cél, hogy olyan 
termelő beruházások jöjjenek az országba, amelyek a hazai kis- és középvállalatok részére 
is további beszállításokat generálnak, munkahelyeket létesítenek, vagy új technológiát, 
innovatív megoldásokat, modern termelési kultúrát hoznak Magyarországra. E nagy 
beruházások a beszállítói iparág irányában több ezer közvetett munkahely létrehozását is 
elősegítik. Annak érdekében, hogy az egyes régiókban jelentkező munkaerő-hiány ne 
okozzon a magyarországi vállalatoknak versenyhátrányt, immár a technológia-intenzív és a 
K+F beruházások hazai támogatása is kiemelt figyelemben részesül. A fent említett 
célelőirányzat kezelő szerve a Nemzeti Befektetési Ügynökség. 
 
A magyar export növelése érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai vállalkozások 
exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, külföldön történő 
beruházási lehetőségeinek bővítése, a hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek 
felkutatása külföldön, a magyar termékek és szolgáltatások külföldi piacokon való 
versenyképes megjelenésének és értékesítésének javítása. Ezeket a kereskedelemfejlesztési 
feladatokat a KKM 2018. évben is az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., 
valamint az általa alapított két gazdasági társaság útján látja  el. Annak érdekében, hogy a 
magyar exportőrök számára hatékony finanszírozási és biztosítási konstrukciók álljanak 
rendelkezésre, az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt.  a 2018. évi kamatkiegyenlítési igény 
meghatározásakor a fennálló állományokból eredő kötelezettséggel, a már jelentkezett 
ügyféligényekből és az Alapító által jóváhagyott 2017. évi üzleti tervben rögzített 
hitelfolyósítási tervből, valamint a 2017-2019 évi kitekintés tervezett folyósításaiból indult ki. 
Az exportnövelés nemzetközi dimenziójában a következő évben is kiemelt fontossággal 
kezeli a KKM a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretei között zajló multilaterális- és 
plurilaterális szabadkereskedelmi tárgyalásokat, valamint az EU harmad országokkal 
folytatott kereskedelmi és beruházási tárgyalásait. 
 
2018-ban változatlanul cél a magyar kultúra és tudomány külföldi népszerűsítése, 
Magyarország megítélésének javítása és ezen keresztül külpolitikai és külgazdasági célok 
elősegítése. A kulturális diplomácia terén fejezeti szinten elsődleges feladat a Kormány által 
kiemelten kezelt programok megvalósítása, így a Kodály emlékprogram folytatása, a 
magyar irodalom külföldi terjesztését szolgáló Publishing Hungary program, és a közép-
európai együttműködés fontosságának megjelenítése a magyar V4 elnökséghez kapcsolódóan. 
2018-ban tervezett a vendégoktatói hálózat bővítésének megkezdése, valamint folytatódik a 
Balassi ösztöndíjprogram, melyek nemzetpolitikai célokat is szolgál. Tudománydiplomáciai 
területen az egyik fő feladat, hogy hazánk innovatív, versenyképes, komoly tudományos 
háttérrel rendelkező országként kerüljön bemutatásra, ezzel is hozzájárulva a 
felsőoktatási-kutatási együttműködések ösztönzéséhez, a hazánkba irányuló hallgatói 
mobilitás növeléséhez, valamint a hazai K+F+I potenciált bővítő fejlesztések vonzásához. 
 
Az idei és a következő év folyamán kiemelten fontos célok jelennek meg a KKM 
külképviseleti hálózatának működése kapcsán. A külképviseletek működésének jelentős 



hányadát teszi ki a nemzetpolitikai célok elérése, valamint a magyar állampolgárok 
ügyeinek intézése. 
 
A konzuli szolgálat fejlesztése két lépésben, jelentős humánerőforrás és technikai bővítéssel 
valósul meg. 2018-tól. A fejlesztések célja, hogy megfelelő színvonalon lehessen ellátni a 
jelentősen megnövekedett és összetettebbé vált konzuli feladatokat, egyaránt megfelelve 
egyrészről a modern, szolgáltató, rugalmas és ügyfélbarát, másfelől pedig a konzekvens, 
szakszerű és megbízható konzuli igazgatás követelményeinek. A fejlesztés célja, hogy a 
külföldön élő magyar állampolgárok a magyar állam szolgáltatásaihoz ugyanolyan, vagy 
közel azonos feltételek között férjenek hozzá, mint a Magyarországon élő polgárok. A KKM 
konzuli területet érintő költségvetési javaslatai a konzuli szolgálat megerősítését, a 
konzuli szolgáltatások színvonalának emelését segíti elő. 
 
A klasszikus diplomácia kiemelt eseménye a – KKM koordinációja mellett – 2017. július 1. 
és 2018. június 30. között zajló Visegrádi Csoport soros magyar elnöksége. 
 
A következő évben, régiónkban a V4 szerepvállaláson túlmutatóan, továbbra is hangsúlyosan 
jelenik meg a szomszédos országokkal fenntartott politikai és gazdasági kapcsolatok 
dinamizálása, a magyar külkereskedelmi aktívum növelése.  Kiemelt hangsúlyt kap a 
migráció által sújtott nyugat-balkáni országokkal meglévő együttműködés elmélyítésére. 
Az elmúlt időszakban a térség több országának belső helyzete megingott, stabilitásuk 
helyreállítása számunkra stratégiai fontosságú cél. Az elmúlt időszak fejleményei tükrében 
egyre inkább előtérbe kerülnek a terrorizmus és a kibertér kihívásai, így a KKM hatáskörében 
lévő koordinációs feladatok révén erősíteni kell a magyar szerepvállalást. 
 
Az európai országokkal és Észak-Amerikával – különös tekintettel az Egyesült Államokra 
– meglévő kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok intenzitásának 
fenntartása, fokozása megkívánja a személyügyi és az ingatlanügyi fejlesztéseket. Az 
elkövetkezendő időszakban külön figyelmet érdemel a brit Uniós kilépési (Brexit) 
tárgyalások alakulása, valamint annak következményei a magyar-brit és az EU-brit 
kapcsolatok jövőjére vonatkozóan. 
 
 Az európai és euro-atlanti érték- és érdekközösséghez való tartozás keretében továbbra is 
kiemelt figyelmet fordít a tárca az EU- és NATO tagállamokra, beleértve e nemzetközi 
szervezetekben betöltött tagságunkból fakadó kötelezettségeinkre, illetve kétoldalú 
kapcsolatainkra. 
  
A Keleti Nyitás országaival egyre intenzívebben építjük kapcsolatainkat, jelentősen bővült a 
külképviseleti hálózat is. Kína szerepe tovább nőtt hazánk számára, és változatlanul nem 
hanyagolható el a Magyarország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú 
Oroszországgal meglévő kapcsolat szélesítése. A dél-kaukázusi és közép-ázsiai térségben 
további lépéseket kell tenni a történelmi múltra, a közös érdekekre épülő korábbi kapcsolati 
szint helyreállítása, alternatív piacok felkutatása érdekében. Magyarországnak továbbra is 
kezelnie szükséges az ukrajnai válság, illetve az Oroszország ellen bevezetett Uniós korlátozó 
intézkedések és a Moszkva által foganatosított ellenszankciók gazdasági hatásainak 
ellensúlyozását. 
 
A Déli Nyitás politika eredményei a külkereskedelmi forgalomban már megmutatkoznak. 
Ázsiában és a Közel-Keleten hagyományosnak tekinthető jelenlétünket tovább erősítettük, 
Afrikában és Latin-Amerikában  a külképviselet-nyitások révén is egyre intenzívebbek a 
kapcsolataink. 2018-ban az eddigi eredményekre építve lendületesen folytatódik a magyar 
külgazdasági pozíciók erősítése, fejlesztése. 



 
Kiemelt cél továbbá Magyarország érdekeinek hatékony képviselete az egyes ENSZ 
szervezetekben, alapokban, intézményekben, valamint más nemzetközi szervezetekben. 
Ennek elengedhetetlen feltétele hazánk nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló 
hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek (nemzetközi tagdíjak) 
teljesítése, továbbá a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes 
felajánlások biztosítása. Magyarország, mint a nemzetközi donorközösség tagja, hozzájárul a 
nemzetközi fejlesztési együttműködési folyamatokhoz. Kiemelt terület a migrációs válság 
kezelése, mely esetében fontos a külső határok megerősítése, a probléma helyben történő 
kezelése. Fontos olyan elmaradott régiók támogatása is, melyek potenciális menekült-
kibocsátók lehetnek. A fejlesztési támogatások növelése e célok elérése érdekében jelentős 
eszköz lehet a külgazdasági célok realizálásában is. Politikai krízisek vagy természeti 
csapások által sújtott országok népeinek megsegítésekor, a humanitárius segítségnyújtás 
esetében a gyors, rugalmas és hatékony segítség a donorállam pozitív nemzetközi 
megítélésén túl a kedvezményezett országgal való kétoldalú kapcsolatokban is megerősítő 
hatással bír. 
 
 
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban 
 

millió forintban, egy tizedessel 

XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyezett 
létszám (fő) 

Költségvetési szervek 93 137,2 6 753,7 86 383,5 2 577 
1. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium központi 
igazgatása 11 289,0 203,8 11 085,2 1 118 
2. Külképviseletek igazgatása 79 024,5 6 469,9 72 554,6 1 309 
3. Nemzeti Befektetési Ügynökség 2 823,7 80,0 2 743,7 150 
7. Fejezeti kezelésű előirányzat 101 353,1  101 353,1 0 
1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat 50 000,0   50 000,0   
2. Kötött segélyhitelezés 7 905,7   7 905,7   
3. Külgazdaság fejlesztési 
célelőirányzat 7 535,0  7 535,0   
4. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium felügyelete alá 
tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása 487,0  487,0   
5. Kulturális diplomáciai projektek 
támogatása 650,0   650,0   
6. Állami protokoll támogatása 250,0   250,0   
7. Visegrádi Csoport soros magyar 
elnökségének támogatása 300,0  300,0  
8. A Magyar Foundation of North 
America támogatása  612,4  612,4  
9. Európai Területi Társulások 
támogatása 200,0   200,0   
10. Demokrácia Központ 
Közalapítvány - Tom Lantos Intézet 
támogatása 165,0   165,0   



11. Külföldi magyar emlékek 
megőrzése 15,0   15,0   
12. Határmenti gazdaságfejlesztési 
vajdasági programok támogatása 7 593,2   7 593,2   
13. Kárpátaljai gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 5 193,2   5 193,2   
14. A horvátországi magyarok 
demokratikus közössége vidék-és 
gazdaságfejlesztési stratégia 
támogatása 500,0   500,0   
15. Muravidéki gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 500,0   500,0   
16. Erdélyi gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 1 000,0   1 000,0   
17. Felvidéki gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

 
1 000,0   

 
1 000,0   

18. Vízipari külpiaci tevékenységet 
elősegítő program támogatása 300,0  300,0  
18. Nemzetközi tagdíjak és kötelező 
jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 795,2   7 795,2   
19. Európai Uniós befizetések 8 162,1   8 162,1   
20. Az afgán nemzeti biztonsági erők 
fenntartásához szükséges pénzügyi 
hozzájárulás 146,5   146,5   
21. Nemzetközi Fejlesztési 
Együttműködés 90,0   90,0   
21. Humanitárius segélyezés 10,0   10,0   
22. Peres ügyek 9,9   9,9   
22. Fejezeti stabilitási tartalék 932,9   932,9   
Központi kezelésű előirányzatok 25 600,0 0,0 0,0 0 
1. Eximbank Zrt. Kamatkiegyenlítése 25 600,0 0,0 0,0   
Külügyminisztérium összesen: 220 090,3 6 753,7 187 736,6 2 577 
 
 
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban 
 
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás  
 
1. cím: Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 
 
Az Igazgatás feladata a minisztérium működési, üzemeltetési költségeinek a finanszírozása, a 
belföldi szakmai programok megvalósításához, az ideiglenes külföldi kiküldetések 
költségeihez szükséges anyagi fedezet biztosítása, a Budapesti Európai Ifjúsági Központ 
(BEIK) ingatlanjához kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása. 
 
A cím 2018. évi kiadásokra fordítható kerete 1.807,3 millió forinttal haladja meg a 2017. évi 
összeget. 
 
 
 



       millió forintban, egy tizedessel 

Központi Igazgatása cím  Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 9 481,7 137,0 9 344,7 1 068 

Változások jogcímenként 
    

Szerkezeti változások 748,7 66,8 681,9 50 

az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat szerint a Balassi Intézet 
megszüntetése, KKM-be történő 
integrálása 

2 551,7 306,7 2 245,0 153 

az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat szerint a Külügyi és 
Külgazdasági Intézet megszüntetése, 
KKM-be történő integrálása 

190,0 2,0 188,0 22 

KKM-NGM-KEF megállapodás az 
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
szerint megszűnt Balassi Intézet 
vagyonkezelési feladatainak átadása 

-167,6 -21,9 -145,7 -6 

KKM Külképviseletek igazgatása 
cím részére előirányzat átadás 
(Balassi Intézet megszűnéséből 
adódóan a külföldön feladatot ellátó 
vendégoktatók, továbbá lengyel és 
román kulturális intézet 
vagyonkezelés költségeinek 
finanszírozása) 

-380,5   -380,5   

Külszolgálatra ki-, illetve 
külszolgálatról behelyezett 
személyek bérköltség összegének 
címek közötti átcsoportosítása 

196,0 0,0 196,0 40 

Ideiglenes külföldi kiküldetéshez 
kapcsolódó, külföldön felmerülő 
vízum költség címek közötti 
rendezése 

-10,0 0,0 -10,0   

Balassi Intézetnél 2016. évben 
egyszeri saját bevétel összege 

-220,0 -220,0     

létszám helyesbítés       -158 

az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat alapján történő személyi 
juttatások 20%-os befizetési 
kötelezettsége 

-356,0   -356,0   

KKM-BM-NISZ megállapodás az 
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
szerint megszűnt Balassi Intézet 
kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások átadása 

-36,2   -36,2 -1 



A tömeges migrációval és 
terrorfenyegetettséggel 
összefüggésben a külképviseletek 
biztonságának megerősítése 

-80,0   -80,0   

Nemzetközi Energia Ügynökség 
Kormányzótanácsa 2017. évi 
miniszteri szintű ülése Budapesten 
történő megrendezésének 
felajánlásáról 

-500,0   -500,0   

Szociális hozzájárulási adó 5+2 
százalékpontos csökkentése 

-438,7   -438,7   

Többletek 1 058,6   1 058,6   
KKM kiemelt foglalkozás-
egészségügyi ellátások (járványügyi 
felmérések, pszichológiai szűrések 
stb.) 

18,0   18,0   

Miniszteri delegációhoz TEK kíséret 
biztosítása  

206,0   206,0  

Nemzetközi képzések 50,8   50,8   
Magyarország - Latin-Amerika 
Fórum 

22,0   22,0   

Tiszteletbeli konzuli konferencia 50,0   50,0   

Balassi ösztöndíjakat terhelő 20%-os 
befizetési kötelezettség visszapótlása 

91,4   91,4   

Szervezeti változásból adódóan 
szükséges ingatlancsere átfedési 
időszakára jutó bérleti díj többlet 
(Medve utca I. félév), berendezés 
többlet 

108,1   108,1   

Publishing Hungary program 
lebonyolítási költségei (magyar 
szerzők műveinek fordítására, 
megjelentetésére) 

30,0   30,0   

Minimálbér és garantált bérminimum 
emelés 2017. évi többlete 

46,6   46,6   

Projekt forgótőke (a közvetlen 
Bizottsági projektek likviditásának 
folyamatos biztosítása érdekében 
képzett céltartalék) 

62,0   62,0   

Konzuli feladatok fejlesztéséhez 
szükséges többletigény 

373,7   373,7   

2018. évi javasolt előirányzat 11 289,0 203,8 11 085,2 1 118 
 
 
 
 



2. cím: Külképviseletek igazgatása 
 
A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve nemzetközi fórumokon 
történő képviselete, valamint a külképviseleti diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének, 
kulturdiplomáciai feladatoknak a kulturális intézeteken keresztül történő megvalósulásának 
finanszírozása. 
Külképviseletek Igazgatása cím kiadási összegének jelentős hányadát a személyi juttatások és 
azok járulékai (71,9%), illetve a külképviseletek működési előirányzatát magába foglaló 
devizakiadások teszik ki. 
 

       millió forintban, egy tizedessel 

Külképviseletek Igazgatása 
cím 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

2017. évi törvényi előirányzat 68 508,2 7 369,9 61 138,3 1 290 
Változások jogcímenként:         
Miniszterelnökség – KKM 
feladatátadás megállapodás 
alapján 

-1 604,0   -1 604,0 -24 

Központi igazgatás-
Külképviseletek igazgatása 
között KÜFO-BEFO állomány 

-196,0   -196,0 -40  

Központi igazgatás -
Külképviseletek igazgatása 
Balassi Intézettel, 
vendégoktatókkal kapcsolatos 
feladatátadás  

380,5   380,5 47  

Központi igazgatás -
Külképviseletek igazgatása 
vízumkiadás 

10,0   10,0   

szociális hozzájárulási adó 
csökkentés 

-1 772,1   -1 772,1   

az 1380/2016. (VII. 21.) Korm. 
határozat, Bogotai nagykövetség 
újranyitása 

386,3   386,3   

az 1381/2016. (VII. 21.) Korm. 
határozat, Limai nagykövetség 
újranyitása 

360,2   360,2   

az 1757/2015. (X. 15.) Korm. 
határozat, lengyelországi magyar 
kulturális évad 

-280,0   -280,0   

az 1115/2016. (III. 9.) Korm. 
határozat, tömeges migrációval 
összefüggő feladatok 

-1 518,6   -1 518,6   

Árfolyamváltozás 14,2   14,2   

Külügyi törvényből adódó 
bérfejlesztés 

10 118,0   10 118,0   



Konzuli feladatok fejlesztéséhez 
szükséges többlet 

2 626,3   2 626,3 36 

Konzuli bevételek csökkenése 
ukrán vízummentesség miatt 

  -900,0 900,0   

Infokommunikációs hálózati 
kapcsolat finanszírozása 

1 991,5  1 991,5  

2018. évi javasolt előirányzat 79 024,5 6 469,9 72 554,6 1 309 
 
3. cím: Külügyi és Külgazdasági Intézet 
 
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat alapján a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) 2016. december 31-vel 
megszűnt. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő 
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes 
közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 39. §-a rendelkezett a KKI 
feladatainak, ingó- és ingatlan vagyonának 2017. január 1-jétől történő átvételéről. 
 

       millió forintban, egy tizedessel 

Külügyi és Külgazdasági 
Intézet cím 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 190,0 2,0 188,0 22 
Változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0  
az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat szerint a Külügyi és 
Külgazdasági Intézet 
megszüntetése, KKM-be történő 
integrálása 

-190,0 -2,0 -188,0 

 
 

-22 
 

2018. évi javasolt előirányzat 0,0 0,0 0,0 0 
 
 
4. cím: Balassi Intézet 
 
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat alapján a Balassi Intézethez kapcsolódó Márton Áron kollégiumi hálózat az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásába került át, és az egyéb feladatok tekintetében 
jogutódlással – a Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása címbe történő 
beolvadással – megszűnt. 

       millió forintban, egy tizedessel 

Balassi Intézet cím Kiadás Bevétel Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 2 943,3 508,3 2 435,0 184 
Változások jogcímenként:     
KKM-BI-EMMI-ELTE 
megállapodás Márton Áron 
Szakkollégium átadása 

 
-391,6 

 
-201,6 

 
-190,0 

 
-31 



az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat szerint a Balassi Intézet 
megszüntetése, KKM-be történő 
integrálása 

 
-2 551,7 

 
-306,7 

 
-2 245,0 

 
-153 

2018. évi javasolt előirányzat 0,0 0,0 0,0 0 
 
 
5. cím: Nemzeti Befektetési Ügynökség 
 
A Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency, HIPA) a 
magyarországi befektetés-ösztönzés szervezete, mely annak érdekében került létrehozásra, 
hogy új befektetéseken keresztül növelje a hazai munkahelyek számát. A HIPA elsődleges 
célja ennek érdekében az, hogy az országot vonzó befektetési helyszínné tegye a nemzetközi 
gazdasági élet szereplőinek és a felmerülő befektetési projekteket operatív szinten kezelje. A 
HIPA amellett, hogy kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, a potenciális 
befektetők felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések számának 
növeléséhez. 
 
Nemzeti Befektetési Ügynökség átlagos statisztikai állományi létszáma 150 fő. 
 
A HIPA a kormányzati célokkal összhangban nyújt teljes körű, gyors és naprakész 
információt  a magyarországi üzleti – jogi, gazdasági és adózási – környezetről befektetői 
ügyfeleinek. Gyakorlati tanácsokkal szolgál és segíti az országon belüli üzleti és 
kormányzati kapcsolatok kiépítését. Cél, hogy a külföldi befektetők magyarországi 
beruházásaikról megalapozott döntéseket hozhassanak. Az Ügynökség egyablakos rendszerén 
keresztül a külföldi és hazai beruházók részletes információkat kapnak a hazai 
finanszírozású és az EU által társfinanszírozott programokról. Az intézmény előkészíti az 
egyedi kormánydöntésen alapuló támogatásokat, illetve ellenőrzi és kezeli a támogatási 
kifizetéseket. 
 
A HIPA kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, ill. a potenciális befektetők 
felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések számának növeléséhez. 
Az Ügynökség befektetés-ösztönző rendezvényeket, fórumokat, roadshow-kat szervez és 
nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon vesz részt, emellett üzleti delegációkat fogad és 
business-to-business (B2B) tárgyalásokat szervez. 
 
Partnereiket segíti a beszállítók felkutatásában, melynek célja, hogy a hazai kkv-k minél 
nagyobb szerepet kapjanak a Magyarországon letelepedett integrátorok beszállítói láncában. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
 

Nemzeti Befektetési 
Ügynökség cím 

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 
2017. évi törvényi előirányzat 2 900,0 80,0 2 820,0 150 
Változások jogcímenként:     
- szociális hozzájárulási adó 
csökkentés 

-76,3  -76,3  

2018. évi javasolt előirányzat 2 823,7 80,0 2 743,7 150 
 
 
 



III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 
 
 
7/1 Célelőirányzatok 
 
 
7/1/1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
 
A gazdaságpolitikai célok megvalósítása szempontjából meghatározó jelentőségű a külföldi 
tőkebeáramlás, a külföldi közvetlen tőkebefektetések által megvalósuló, illetve a már 
megvalósult befektetések továbbfejlesztését szolgáló beruházások elősegítése. Kiemelt cél, 
hogy olyan termelő beruházások jöjjenek az országba, amelyek a hazai kkv-k részére is 
további beszállításokat generálnak, munkahelyeket létesítenek, vagy új technológiát, 
innovatív megoldásokat, modern termelési kultúrát hoznak Magyarországra. Ezen nagy 
beruházások a beszállítói iparág irányában több ezer közvetett munkahely létrehozását is 
elősegítik. Annak érdekében, hogy az egyes régiókban jelentkező munkaerő-hiány ne 
okozzon a magyarországi vállalatoknak versenyhátrányt, immár a technológia-intenzív és a 
K+F beruházások hazai támogatása is kiemelt figyelemben részesül. 
A beruházás ösztönzési célelőirányzatból nyújtott támogatások elsődleges célja a 
működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű 
nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a 
munkahelyteremtés ösztönzése, a kutatás-fejlesztési projektek valamint a technológiai 
fejlesztés. 
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési 
célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A 
célelőirányzat kezelő szerve a Nemzeti Befektetési Ügynökség. Az előirányzat a Kormány 
jóváhagyásával túlléphető. 
A korábbi években teljesült kifizetéseket, valamint az új támogatási jogcímek iránti várható 
érdeklődést figyelembe véve a 2018. évi forrásigény eléri az 50,0 milliárd forintot. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 30 000,0 0,0 30 000,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet        
- a program növekedéséből keletkező 
többlet 

20 000,0 0,0 20 000,0 

2018. évi javasolt előirányzat 50 000,0 0,0 50 000,0 
 
 
7/1/2 Kötött segélyhitelezés 
 
Az előirányzat az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a 
segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 13. §-ában 
foglaltak szerint egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi kötelezettségekhez 
(kötött segélyhitelek) kapcsolódó állami támogatás – kamat- és adományelem támogatás – 
finanszírozására szolgál. A kötött segélyhitel program elősegíti a magyar kivitel növekedését, 
emellett hozzájárul a Kormány munkahelyteremtés és - megtartás programjához. Mivel a 
kötött segélyhitelből nagy volumenű fejlesztési beruházások finanszírozhatók, így a 
konstrukció elsősorban a magyar beszállító ipar fejlődését ösztönzi és javítja a konstrukcióban 
érintett magyar vállalatok piacra jutási esélyeit az érintett régióban. 



Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 579,3 0,0 579,3 
Változások jogcímenként:       
a program növekedéséből keletkező többlet 7 326,4 0,0 7 326,4 
2018. évi javasolt előirányzat 7 905,7 0,0 7 905,7 
 
 
7/1/3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 
 
A magyar export növelése érdekében kiemelt külgazdasági célkitűzés a hazai vállalkozások 
exporttevékenységének és nemzetközi befektetéseinek támogatása, külföldön történő 
beruházási lehetőségeinek bővítése, a hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek 
felkutatása külföldön. Kiemelt cél továbbá a magyar kis- és középvállalkozások termékeinek 
és szolgáltatásainak külföldi piacokon való versenyképes megjelenésének javítása, külpiaci 
értékesítésének elősegítése, valamint részarányának növelése a magyar exportban. 
Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
feladatainak meghatározásáról szóló 19/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 1. § szerint a felsorolt 
külgazdasági célkitűzések megvalósítása az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., az 
MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft., valamint az MNKH Közép-
európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. tevékenységén keresztül valósul meg, az alábbi 
feladatok ellátása révén: 
− javaslatot tesz a kereskedelem-fejlesztés közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a 

célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer 
kialakításának lehetséges irányaira; 

− részt vesz a külgazdaság-politikai koncepció és a külgazdasági stratégia 
végrehajtásában; 

− segíti a minisztert a kereskedelem-fejlesztési tevékenysége ellátásában; 
− közreműködik a kereskedelem-fejlesztési szakmai anyagok összeállításában; 
− közreműködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában; 
− részt vesz a kereskedelem-fejlesztési elképzelések, programok, koncepciók 

kidolgozásában, azok megvalósításában, ennek keretében: 
− működteti a kezelésében lévő kereskedelemfejlesztési eszközöket; 
− kezeli a kereskedelemfejlesztési pályázatokat: elvégzi a záró beszámolók és 

kifizetési kérelmek szakmai és pénzügyi ellenőrzését, az esetleges 
hiánypótoltatásokkal kapcsolatos feladatokat; 

− a miniszter egyetértésével kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a kereskedelem-
fejlesztésben érintett kormányzati szervekkel; 

− szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a kereskedelem-fejlesztési 
szakmai kommunikáció szervezésében; 

− segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését; 
− előkészíti és lebonyolítja a miniszter által a hatáskörébe utalt kereskedelem-fejlesztési 

tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását; 
− részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában; 
− feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, 

érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel; 
− végrehajtja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat; 



− ország-specifikus komplex kereskedelmi szolgáltatásokkal segíti a magyar 
vállalkozások külpiaci megjelenését; 

− ellátja a kereskedelmi célú ország-promóciós feladatokat; 
− felkutatja az exportlehetőségeket, üzleti partnereket közvetít és üzletember-találkozókat 

szervez a magyar vállalkozások számára; 
− információkat gyűjt és továbbít kis- és középvállalkozók számára export és 

tőkekihelyezési tevékenységükkel elérhető uniós és hazai támogatási, pályázati 
lehetőségekről; 

− tanácsokat nyújt külkereskedelem-technikai, vámügyi, jogi, adózási, valamint a 
különféle állami támogatási rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben; 

− működteti a regionális vállalati és projekt-specifikus adatbázisokat; 
− gondoskodik exportcélú promóciós kiadványok kiadásáról és kommunikációs projektek 

megvalósításáról; 
− gondoskodik a kereskedelem-fejlesztési szakmai programok, így különösen 

szemináriumok, tréningek, workshopok technikai szervezéséről és lebonyolításáról; 
− tájékoztatást ad a tőkekihelyezéssel kapcsolatos információkról, jogszabályokról, illetve 

a befektetési és privatizációs lehetőségekről, különös tekintettel a szomszédos 
országokra, valamint figyeli a külföldi tendereket; 

− szervezi a magyar vállalkozások állami támogatás mellett megvalósuló részvételét a 
külföldi vásárokon, kiállításokon; 

− konstrukciókat dolgoz ki a külpiaci infrastruktúra-fejlesztési projektekben a magyar 
vállalkozások részvételének támogatására; 

− közreműködik a kis- és közepes méretű vállalkozások beszállítói lehetőségeinek 
feltárásában, mind a magyarországi külföldi befektetők, mind a környező országokban 
megtelepedett befektetők vonatkozásában; 

− kezeli az ügyfélkapcsolatokat, ellátja az ügyféltámogatással és ügyfélszerzéssel 
összefüggő feladatokat, növelve ezáltal az ügyfélkapcsolatok profitabilitását; 

− kiválasztja és felkészíti a belföldi akvizíciós partnerhálózatot és a külföldi 
partnerirodákat, továbbá felügyeli azok működését. 

Az előirányzat az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt., valamint az általa alapított két 
gazdasági társaság (MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft., Magyar 
Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft.) működésének forrását biztosítja. E célból a 
KKM közszolgáltatási szerződést és/vagy támogatási szerződést köt a három gazdasági 
társasággal. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 3 700,0 0,0 3 700,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet    
MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház 
Zrt. támogatása (1808/2016. (XII. 20.) 
Korm. határozat) 

3 335,0 0,0 3 335,0 

a feladat végrehajtásának biztosítása 500,0 0,0 500,0 

2018. évi javasolt előirányzat 7 535,0 0,0 7 535,0 
 
 
 
 
 



7/1/6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása 
 
Az előirányzat elsősorban a nem nevesített, azonban a minisztérium, vagy az irányítása alá 
tartozó intézmények szakmai programjainak támogatását szolgálja. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 703,0 0,0 703,0 
Változások jogcímenként:     

 
Egyszeri feladatok kivétele -213,0  -213,0 
Fejezeten belüli átcsoportosítás     

 
Az afgán nemzeti biztonsági erők 
fenntartásához szükséges pénzügyi 
hozzájárulás fejezeti kezelésű 
előirányzatra 

-3,0 0,0 -3,0 

2018. évi javasolt előirányzat 487,0 0,0 487,0 
 
 
7/1/15 Kulturális diplomáciai projektek támogatása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek 
elsősorban külföldi közönség számára történő, Magyarország diplomáciai kapcsolatait 
elősegítő népszerűsítése, a magyarság kulturális értékeinek bemutatása, hagyományainak és 
kapcsolatainak ápolása a külképviseletek által, illetve a külföldi magyar intézetekben 
megvalósuló projektek útján. Az előirányzat nyújt fedezetet a KKM Bánffy Miklós 
Szakkönyvtár és a külképviseletek könyv- és folyóirat beszerzéseire is. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 650,0 0,0 650,0 
2018. évi javasolt előirányzat 650,0 0,0 650,0 
 
 
7/1/16 Állami protokoll támogatása 
 
A Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 89. § (2) 
bekezdés g) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, 
valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért. 
Az előirányzat célja, hogy a protokollfeladatok a lehető legmagasabb színvonalon, 
ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával 
kerüljenek végrehajtásra. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 250,0 0,0 250,0 
2018. évi javasolt előirányzat 250,0 0,0 250,0 
 
 
 



7/1/17 Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása 
 
Az előirányzat célja a 2017. július 1. és 2018. június 30. között zajló Visegrádi Csoport soros 
magyar elnökséghez kapcsolódóan, a 2018. év első félévi feladatok finanszírozásához 
szükséges forrás biztosítása. 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Többlet     
a feladat végrehajtásának biztosítása 300,0 0,0 300,0 
2018. évi javasolt előirányzat 300,0 0,0 300,0 
 
 
7/1/18 A Magyar Foundation of North America támogatása 
 
Az előirányzat célja a „Magyar Foundation of North America” non-profit szervezet 
projektjeinek és működésének támogatása. Az előirányzat a XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezettől került átcsoportosításra. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
fejezetek közötti átcsoportosítás  612,4 0,0 612,4 
2018. évi javasolt előirányzat 612,4 0,0 612,4 
 
 
7/2/1 Európai Területi Társulások támogatása 
 
Magyarország az Európai Unióban egyedülálló módon 2011 óta nyújt költségvetési 
támogatást a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés 
előmozdítása érdekében munkálkodó európai területi társulásoknak (a továbbiakban: ETT). 
A támogatás célja, hogy a nyilvántartásba vett ETT-k a megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és 
adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti 
tevékenységeik kapcsán felmerült kiadásaikhoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik 
kidolgozásához és megvalósításához elnyert és leszerződött, továbbá tervezett projektjeik 
önerejének biztosításához állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Az Európai 
Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT, a 24 ETT-ből 20-nak a 
székhelye is Magyarországon található. 
 
A 2014-2020 közötti fejlesztési és támogatási időszak új távlatokat és lehetőségeket nyit 
meg az ETT-k számára. Az Európai Bizottság a kohéziós és regionális politika területén 
kifejezetten ösztönzi a tagállamokat az ETT, mint együttműködési eszköz és potenciál 
kiaknázására. A következő évi működési támogatások kiemelt fontosságúak, mert 2014-
2020 között az ETT-k elsősorban európai uniós forrásokra, azon belül is az Európai Területi 
Együttműködési Programokban kívánnak pályázni, amely kiírások folyamatosan nyílnak 
meg és amelyek megvalósítására az ETT-k kifejezetten alkalmasak. 
 
Kiemelten fontos a határ menti elszigetelt területek és együttműködéseik támogatása. 



Emellett az a tény, hogy Magyarországra Európa-szerte az ETT-k elkötelezett híveként 
tekintenek, megkívánja, hogy az ETT-k működési folytonossága és fejlesztéseik 
fenntarthatósága a költségvetési támogatásból biztosítva legyen. Feladataik a 2018. évi 
támogatási összeg biztosításával megvalósíthatók. 
 
Az előirányzat pályázati kiírással, illetve egyedi támogatási döntéssel kerül felhasználásra. 
Az ETT-k az utóbbi években működési és fejlesztési költségeik támogatására pályázhattak 
(alapításra nem), maximum 20 millió forint értékig, folyamatosan szigorodó feltételek 
mellett és önerő biztosításával.  A szigorítás célja, hogy valóban csak azok az ETT-k 
nyerhessenek költségvetési támogatást, akik valós, az érintett területeken kiemelkedő és 
magas színvonalú, előremutató és hatékony szakmai munkát végeznek. 
 
A támogatás vissza nem térítendő, mely előfinanszírozás keretében kerül biztosításra. A 
támogatás iránti igény állandó és általában jóval nagyobb az adott évben ténylegesen 
rendelkezésre álló keretösszegnél. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 150,0 0,0 150,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet        
feladatok növekedése 50,0 0,0 50,0 
2018. évi javasolt előirányzat 200,0 0,0 200,0 
 
 
7/2/3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 
 
A Demokrácia Központ Közalapítvány alapítója Magyarország Kormánya. Az Alapító Okirat 
(legfrissebb módosítás: Hivatalos Értesítő 2017. évi 6. szám) I. pontja szerint az Alapító 
nevében és képviseletében a Kormány felhatalmazása alapján a külgazdasági és 
külügyminiszter jár el. 
 
Az előirányzat támogatást nyújt a Magyarország demokratikus átalakulása során szerzett 
tapasztalatok feldolgozásához, közzétételéhez és átadásához, valamint segíti a hazai és 
nemzetközi közvélemény tájékoztatását, Magyarország nemzetközi intézményes 
kapcsolatainak tudományos megalapozását, és más országok demokratikus 
reformfolyamatainak előmozdítását. 
 
Az előirányzat célja támogatás nyújtása a Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos 
Intézet részére az éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 120,0 0,0 120,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet        
feladatok növekedése 45,0 0,0 45,0 
2018. évi javasolt előirányzat 165,0 0,0 165,0 
 
 



7/2/5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 
 
Az előirányzat célja hazánk gazdag történelmének a világ számos pontján található 
emlékeinek megőrzése, megújítása. 
 
Ide tartozik a határainkon túl található magyar emlékhelyek kisebb összegű rendbetétele, 
javítása, megóvása, helyreállítása.  A magyar vonatkozású emlékhelyek kialakítását, ápolását 
és megőrzését elősegítő és egyúttal a magyarságtudat erősítését szolgáló program támogatását 
– különös tekintettel a környező országok területén – a tárca 2018. évben is folytatja. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 15,0 0,0 15,0 
2018. évi javasolt előirányzat 15,0 0,0 15,0 
 
7/2/13 Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása 
 
Magyarország Kormánya a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési 
stratégiájáról szóló 1830/2015. (XI. 21.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1830/2015. (XI. 
21.) Korm. határozat) támogatja a Vajdasági Magyar Szövetség által elkészített terület- és 
gazdaságfejlesztési stratégia végrehajtását. A Kormány e kormányhatározatban a vajdasági 
magyarság gazdaságfejlesztési céljainak 2016-2018 közötti időszakra vonatkozó 
megvalósításához 20 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásról döntött. Ezen felül a 
vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához 
szükséges intézkedésekről szóló 1655/2016. (XI. 17.) Korm. határozat 1. pontja szerint a 
nagyobb beruházásokhoz kamattámogatást biztosít, amely legfeljebb 30 milliárd forintnak 
megfelelő összegű, legfeljebb 10 éves futamidejű hitelprogramhoz kapcsolódhat a teljes 
futamidő alatt együttesen legfeljebb 6,8 milliárd forint összegben. 
 
A 2016 februárjában útjára indított gazdaságfejlesztési program nagy sikerrel zajlik. A 
program indulása óta több mint 6 000 nyertes gazdaságfejlesztési pályázat születetett, közel 
10 milliárd forint értékben. A program 2017-től pályázati lehetőséget biztosít a jelentős 
munkahelyteremtő nagyberuházások kombinált támogatására is, melynek keretében a nyertes 
pályázók több tíz milliárd forint értékben hajtanak végre fejlesztést a Vajdaságban. 
  
Új típusú pályázati felhívások meghirdetésére is sor kerül 2017-től, az eddigi népszerű 
kategóriák mellett új, a közepes léptékű fejlesztések megvalósítását tervező vállalkozások 
számára. A már beérkezett és az új felhívások során várható pályázatok forrásigénye 
meghaladja a rendelkezésre álló keretet. 
 
A feladat végrehajtását elrendelő kormányhatározatok: 

− a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról szóló 
1830/2015. (XI. 21.) Korm. határozat; 

− a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája 
végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1109/2016. (III. 3.) Korm. határozat; 

− a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája 
végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1655/2016. (XI. 17.) Korm. 
határozat; 

− a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája 
végrehajtásához szükséges kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1170/2017. 
(IV. 3.) Korm. határozat. 



 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 7 600,0 0,0 7 600,0 
Változások jogcímenként:       

szociális hozzájárulási adó csökkenése -6,8 0,0 -6,8 

2018. évi javasolt előirányzat 7 593,2 0,0 7 593,2 
 
 
7/2/14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 
 
A Kormány a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról szóló 1189/2016. (IV. 12.) Korm. 
határozatban (a továbbiakban: 1189/2016. (IV. 12.) Korm. határozat) a 2017. és 2018. évekre 
20 milliárd forint kedvezményes hitel formájában nyújtott visszatérítendő támogatásról is 
döntött. 
 
A termelők és kisvállalkozások támogatásával sikerült megteremteni azt a bázist, melyre 
alapozottan a magasabb hozzáadott értékkel bíró, hosszú távú gazdaságfejlesztést lehetővé 
tevő – munkahelyteremtő, beszállítói hálózatot működtető, illetve mezőgazdasági termelőket 
integráló – beruházások is elindulhatnak. Az eddigi sikerek alapján a program végrehajtása 
folytatódik, illetve – a vajdasági program mintájára – kiterjed majd azon vállalkozások részére 
is, melyek a mezőgazdaság és az ipar területén jelentős munkahelyteremtő beruházásokat 
képesek megvalósítani. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 5 200,0 0,0 5 200,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet        

szociális hozzájárulási adó csökkenése -6,8 0,0 -6,8 

2018. évi javasolt előirányzat 5 193,2 0,0 5 193,2 
 
 
7/2/15 A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 
 
A források felhasználásának megfelelő előkészítése érdekében a Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közössége (HMDK) elkészítette a horvátországi magyarság 
gazdaságfejlesztési stratégiáját (Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Vidék- és 
Gazdaságfejlesztési Stratégia 2016-2020), mely átfogó képet ad a drávaszögi régióban élő 
magyarság helyzetéről, valamint a magyar vállalkozások és gazdák tevékenységéről, illetve 
lehetőségeiről. Erre alapozva fogalmaz meg konkrét célokat, melyek támogatásával a magyar 
költségvetés hatékonyan tud hozzájárulni az ottani gazdaság élénkítéséhez és a magyarság 
megmaradásához. 
 
A vajdasági és a kárpátaljai stratégiákhoz hasonlóan a drávaszögi stratégia esetében is jelentős 
érdeklődés mutatkozik a program iránt, így a 2017-re előirányzott keret 2018-ban is 
minimálisan szükséges ahhoz, hogy minden jogosult pályázót támogatható legyen. 



 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 500,0 0,0 500,0 
2018. évi javasolt előirányzat 500,0 0,0 500,0 
 
 
7/2/16 Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 
 
A források felhasználásának megfelelő előkészítése érdekében a szlovéniai magyar közösség 
elkészítette a gazdaságfejlesztési stratégiáját (Kakasdi Hajós Mihály Muravidéki 
Gazdaságfejlesztési Program és Akcióterv), mely átfogó képet ad a muravidéki régióban élő 
magyarság helyzetéről, valamint a magyar vállalkozások és gazdák tevékenységéről, illetve 
lehetőségeiről. Erre alapozva fogalmaz meg konkrét célokat, melyek támogatásával a magyar 
költségvetés hatékonyan tud hozzájárulni az ottani gazdaság élénkítéséhez és a magyarság 
megmaradásához. 
 
Szlovéniában az erre a célra megalakult partnerszervezettel együttműködésben 2017-ben 
megkezdődik a gazdaságfejlesztési stratégia végrehajtása. A vajdasági és a kárpátaljai 
stratégiákhoz hasonlóan a muravidéki stratégia esetében is jelentős érdeklődés mutatkozik a 
program iránt, így a 2017-re előirányzott keret 2018-ban is minimálisan szükséges ahhoz, 
hogy minden jogosult pályázót támogatható legyen. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 500,0 0,0 500,0 
2018. évi javasolt előirányzat 500,0 0,0 500,0 
 
 
7/2/17 Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 
 
Az erdélyi magyar közösség, a vajdasági és a kárpátaljai mintát alapul véve és a Külgazdasági 
és Külügyminisztériummal szoros együttműködésben, elkészítette gazdaságfejlesztési tervét.  
A program elindításához 2017-ben felállításra kerül a határon túli intézményrendszer, amin 
keresztül a stratégiában meghatározott ágazatokat – úgy, mint mezőgazdaság, 
vállalkozástámogatás, turizmus – a költségvetési törvényben meghatározott összeggel lehet 
támogatni. 
 
Ugyanakkor a terület valós potenciáljának kiaknázásához sokkal nagyobb méretű programok 
elindítására van szükség a következő években. A fejlesztési program átfogó és hosszútávra 
kitekintő jellege, valamint a támogatandó magyar lakosság száma és a terület nagysága miatt 
a stratégia megvalósításához szükséges támogatási keret összértéke, a megvalósítás során 
2018. év végére magasabb is lehet. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
2018. évi javasolt előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
 
 



7/2/18 Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 
 
A felvidéki magyar közösség, a vajdasági és a kárpátaljai mintát alapul véve és a 
Külgazdasági és Külügyminisztériummal szoros együttműködésben, elkészítette 
gazdaságfejlesztési tervét (Baross Gábor fejlesztési terv). 
 
A program elindításához 2017-ben felállításra kerül a határon túli intézményrendszer, amin 
keresztül a stratégiában meghatározott ágazatokat, úgy, mint mezőgazdaság, 
vállalkozástámogatás, turizmus a költségvetési törvényben meghatározott összeggel tudjuk 
támogatni. 
 
Ugyanakkor a terület valós potenciáljának kiaknázásához sokkal nagyobb méretű programok 
elindítására van szükség a következő években. A fejlesztési program átfogó és hosszútávra 
kitekintő jellege, valamint a támogatandó magyar lakosság száma és a terület nagysága miatt 
elképzelhető, hogy a stratégia megvalósításához a tervezett forrásnál többletigény merül majd 
fel. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
2018. évi javasolt előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
 
 
7/2/19 Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása 
 

Az előirányzat célja, egy a magyar vízipar külpiaci tevékenységének fokozását elősegítő, 
szektor specifikus pályázati program létrehozása, amelynek köszönhetően a hazai vízipar 
szereplői a kiválasztott súlyponti régiókban a jelenleginél intenzívebben be tudnak 
kapcsolódni a releváns külföldi projekt lehetőségekbe. 

A pályázati program a következő tevékenységekhez nyújt támogatást a hazai vízipar szereplői 
számára: 

− nagyobb infrastrukturális beruházásokat megalapozó stratégiai dokumentumok 
elkészítésének társfinanszírozása (pl.: megvalósíthatósági tanulmány), 

− a súlyponti régiókba tartozó országok víziparának, szükségleteinek átfogó elemzése, 
− a célországokból érkező vízügyi szakértők, döntéshozók magyarországi képzésének 

finanszírozása, 
− a magyar vízipar képességeit bemutató konferenciák, üzletember találkozók 

költségeinek biztosítása a súlyponti régiókban, 
− projektkonzorciumban történő részvétel költségeinek finanszírozása, 
− promóciós és marketing tevékenység támogatása, 
− kisebb pilot projektek beindításának társfinanszírozása a célországokban, 
− nemzetközi szakértők által nyújtott szakmai tanácsadás biztosítása,  
− vízgazdálkodás témájú tananyagok és könyvek összeállítása, idegen nyelvekre való 

fordítása, 
− külföldi delegációk, potenciális partnerek magyarországi tanulmányútjának 

társfinanszírozása, 
− a magyar vízügyi igazgatás intézményeinek és a célországok vízügyi intézményeinek 

együttműködése. 
 



 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:    
Többlet     
feladat végrehajtásának biztosítása 300,0 0,0 300,0 
2018. évi javasolt előirányzat 300,0 0,0 300,0 
 
 
7/3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 
 
7/3/1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 
 
Az előirányzat finanszírozza – az uniós és nemzetközi normák alapján megállapított –
Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi 
szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését és forrást biztosít a nemzetközi 
szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokhoz is. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 7 629,0 0,0 7 629,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet        
árfolyam változás hatása 166,2 0,0 166,2 
2018. évi javasolt előirányzat 7 795,2 0,0 7 795,2 
 
7/3/2 Európai uniós befizetések 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja Magyarországnak az Európai Unió által működtetett 
Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő kötelező hozzájárulás teljesítése. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 7 523,8 0,0 7 523,8 
Változások jogcímenként:       
Többlet        
befizetési kötelezettség növekedése 658,1 0,0 658,1 
árfolyam változás hatása -19,8 0,0 -19,8 
2018. évi javasolt előirányzat 8 162,1 0,0 8 162,1 
 
 
7/3/3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 
 
A NATO-ban vállalt szövetségi kötelezettségként és az afganisztáni stabilizációhoz történő 
magyar hozzájárulás részeként a Kormány 1265/2016 (VI.7) Korm. határozatában döntött 
arról, hogy újabb három évre, 2018-2020 között évi 500 000 US dollár összegű pénzügyi 
támogatást nyújt az afgán biztonsági erők fenntartásához. A támogatási összeg évenként kerül 
kifizetésre a NATO Nemzetközi Titkársága és az Amerikai Egyesült Államok által közösen 
kezelt pénzügyi alap (ANA Trust Fund) részére. 



 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 140,0 0,0 140,0 
Változások jogcímenként:      
Többlet     
várható bankköltségre 3,5 0,0 3,5 
Fejezeten belüli átcsoportosítás      
Külgazdasági és Külügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatról 

3,0 0,0 3,0 

2018. évi javasolt előirányzat 146,5 0,0 146,5 
 
 
7/4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az OECD és EU tagságból adódó azon politikai 
kötelesség, hogy hazánk is hozzájáruljon a nemzetközi közösség kevésbé fejlett országainak 
gazdasági-társadalmi felzárkóztatásához, illetve politikai krízisek vagy természeti csapások 
által sújtott népeinek megsegítéséhez a nemzetközi fejlesztési együttműködésben és a 
nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban való részvétel útján. 
 
A migrációs válsággal való küzdelem közös kötelezettség, amelyre a szolidaritás és felelősség 
jegyében egy átfogó stratégiára és határozott erőfeszítésekre van szükség. A migrációs 
intézkedések központi eleme a származási-, tranzit- és célországok szorosabb 
együttműködése, az embercsempészek elleni fellépés és a migráció kiváltó okainak kezelése a 
helyben maradás elősegítésével. 
 
A nemzetközi fejlesztési együttműködési prioritások mentén nyújtott fejlesztési támogatások 
arányának növekedése pozitívan befolyásolja Magyarországnak a partnerországokkal 
folytatott gazdasági-társadalmi kapcsolatait, így jelentős eszköz lehet a külgazdasági célok 
realizálásában. 
 
A humanitárius segítségnyújtás esetében a gyors és hatékony segítség a donorállam pozitív 
nemzetközi megítélésén túl a kedvezményezett országgal való kétoldalú kapcsolatokban is 
megerősítő hatással bír. 
 
7/4/1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
 
Magyarország, mint a nemzetközi donorközösség tagja, hozzájárul a nemzetközi fejlesztési 
együttműködés eszközeivel a világban jelen lévő szegénység és egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez. Az előirányzat célja többek között a migrációs válság kezelésében különösen 
fontos külső dimenziók megerősítése, amely összhangban van Magyarországnak a válsággal 
kapcsolatos álláspontjával, mely szerint a problémát a helyben maradás elősegítésével 
szükséges kezelni, amelynek legjelentősebb eszköze a nemzetközi fejlesztési együttműködés. 
A multilaterális hozzájárulásokon túl szükséges a magyar külgazdasági érdekek érvényesítése 
a nemzetközi fejlesztési szakpolitikán keresztül is. 
 
A feladat végrehajtását megfogalmazó jogszabály: a nemzetközi fejlesztési együttműködésről 
és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény. 



 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 50,0 0,0 50,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezeten belüli átcsoportosítás      
Keleti partnerséghez kapcsolódó 
fejlesztési programok támogatása 
Ukrajnában fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

40,0 0,0 40,0 

2018. évi javasolt előirányzat 90,0 0,0 90,0 
 
 
7/4/2 Humanitárius segélyezés 
 
Az előirányzat célja az azonnali, gyors humanitárius segítségnyújtás természeti katasztrófák, 
és civilizációs, emberi mulasztásból fakadó krízishelyzetek esetén, katonai konfliktusok 
áldozatainak, károsultjainak megsegítése, életmentés és sürgősségi, valamint rehabilitációs 
segítségnyújtás a nemzetközi humanitárius jog alapján. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 10,0 0,0 10,0 
2018. évi javasolt előirányzat 10,0 0,0 10,0 
 
 
7/4/5 Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 
 
Az előirányzat a szakmai széttagozódás elkerülése érdekében átcsoportosításra került a 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 40,0 0,0 40,0 
Változások jogcímenként:       
Fejezeten belüli átcsoportosítás      

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
fejezeti kezelésű előirányzatra 

-40,0 0,0 -40,0 

2018. évi javasolt előirányzat 0,0 0,0 0,0 
 
 
 
7/5 Peres ügyek 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-mel szemben fennálló 
jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, 
költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére. Az 
előirányzat felülről nyitott. 



 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2017. évi törvényi előirányzat 9,9 0,0 9,9 
2018. évi javasolt előirányzat 9,9 0,0 9,9 
 
 
7/8 Fejezeti stabilitási tartalék 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása alapján fejezeti stabilitási 
tartalékot kell képezni a fejezetet irányító szerv érdekkörében felmerülő okból a központi 
költségvetésről szóló törvényben nem szerepeltetett új feladatok, valamint az abban 
szerepeltetett feladatok bővítése előirányzati fedezetének biztosítására, valamint a 
fegyelmezett és hatékony gazdálkodás ösztönzésére. A fejezeti stabilitási tartalék 
felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2017. évi törvényi előirányzat 932,9 0,0 932,9 
2018. évi javasolt előirányzat 932,9 0,0 932,9 
 
 
Központi kezelésű előirányzatok 
 
8/1/1/1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 
 
Az Eximbank kamatkiegyenlítése előirányzaton  2017. évben tervezett összeg 25,0 milliárd 
forint, a 2018. évi költségvetési javaslat 600,0 millió forinttal megemelésre került. Az Exim 
Bank a tervezett növekvő forgalom és állomány miatt a 2018. évi kamatkiegyenlítési igény 
növekedésével számol. 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi törvényi előirányzat 25 000,0 0,0 0,0 
Változások jogcímenként:       
Többlet        
feladatok növekedése 600,0 0,0 0,0 
2017. évi javasolt előirányzat 25 600,0 0,0 0,0 
 
 
III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban 
 
 
A 2018. évi tervezés során nem került beépítésre a Központi Igazgatás költségvetésében a 
„közvetlen” uniós projektek adott időszakra vonatkozó támogatási szerződésének összege, 
mivel az előirányzat módosítására év közben, saját hatáskörben kerül sor. 
 
Twinning Program: 
 
Az ikerintézményi (Twinning) program az Európai Unió intézményfejlesztési programja, 
melynek célja az uniós vívmányok átvételének, alkalmazásának elősegítése a 



kedvezményezett államok közigazgatási rendszerének fejlesztésén keresztül. A Twinning 
projektek, mint az intézményfejlesztés alapvető eszközei az előcsatlakozási támogatások 
rendszerében, 1998 májusában indultak el. A Twinning projektek egy része az IPA 
(Instrument for Pre-Accession Assistance-Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz) és ENI 
(European Neighbourhood Instrument- Európai Szomszédsági Eszköz) forrásokból uniós 
külső határainkon kívüli kedvezményezett országokban valósul meg. 
 
A Program végrehajtását alapvetően az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének 
ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő 
szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet szabályozza. 
 
A Twinning program nemzeti szinten támogatja a külgazdasági és külpolitikai célok 
megvalósulását, a külgazdasági államigazgatás-fejlesztési, kormányzati stratégiák közötti 
szinergiák kiaknázását, valamint hozzájárul a magyar közigazgatási gyakorlat, valamint 
Magyarország nemzetközi presztízsének növeléséhez, a nemzetközi kapcsolatok 
megerősítéséhez is. Az ikerintézményi program kiváló lehetőséget biztosít a fogadó 
országokkal való tapasztalatcserére, személyes kapcsolatok kiépítésére. A szakértőket küldő 
intézmények részt vehetnek az adott ország közigazgatási gyakorlatának alakításában, 
közvetlen információkat kaphatnak annak működéséről. A projektekben résztvevő szakértők 
számára szakmai fejlődési lehetőséget nyújt, melyet küldő intézményükbe visszatérve 
kamatoztatni tudnak. 
 
2014 második fele óta a 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
a Miniszterelnökség utódjaként a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el a Nemzeti 
Ikerintézményi Koordinátor feladatait. Más pályázásra jogosult szerv felkérése alapján 
esetenként gondoskodik egyes projektek adminisztratív és pénzügyi menedzsment 
feladatainak ellátásáról, azaz többek között egy-egy elkülönített devizaszámlán kezeli a 
projektek költségvetését és a végrehajtáshoz az EU által biztosított forrást. 
 
A Twinning projektek szerepe minden szakterület szempontjából kiemelkedően fontos. A 
KKM jelenleg összesen 2 projekt megvalósításához nyújt adminisztratív és pénzügyi 
támogatást, a szakmai megvalósítást végző intézményekkel megkötött megállapodás 
alapján.  További, projektmenedzsmentről szóló megállapodás megkötése egyelőre nincs 
folyamatban. A projektek száma a későbbiekben növekedhet, amennyiben további hazai 
intézmények újabb pályázatokon nyernek és a KKM-et bízzák meg a pénzügyi 
lebonyolítással. 
 
A projektek lebonyolításáért a KKM a projektgazda intézménnyel megkötött 
megállapodásban rögzített feltételek szerint részesedést kap az ún. Twinning Management 
Költség-kompenzációból (TMC), mely a projektben megvalósított szakértői napok után a 
megvalósítást végző intézményt illető intézményi díj, mellyel tételesen elszámolni nem kell, 
alapelv szerint a Twinning Programmal összefüggő többletfeladatok fedezésére szolgál. TMC 
forrásból többek közt a következők finanszírozása indokolt: szükséges humán-kapacitás 
növelése, helyettesítés költségei, népszerűsítő rendezvények, kiadványok, információs 
anyagok.stb. 
 
 
III.5. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2017. évi tervszámoktól való eltérés 
indokolása 
 
A javaslat a középtávú tervezés keretében meghatározott kiadási főösszegtől 45.613,6 millió 
forinttal, bevételi főösszegtől - 1.120,0 millió forinttal tér el, melynek főbb okai a következők: 



 
 
Kiadások tekintetében a növekedés oka: 
 
 

− 10.118,0 millió forint, a Külképviseletek igazgatása címen a külképviseletekről és a 
tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény elfogadása és hatályba lépése 
következtében biztosított többletforrások, 

− 3.000,0 millió forint, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása 
címen és a Külképviseletek igazgatása címen a konzuli feladatokkal összefüggő 
fejlesztésekhez és létszámbővítéshez szükséges forrás biztosítása, 

− 20.000,0 millió forint, a Beruházás ösztönzési célelőirányzat 2018. évi 
előirányzatának megemelése, 

− 7.326,4 millió forint, a Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi 
előirányzatának megemelése, 

− 5.169,2 millió forint, új kormánydöntés, szerkezeti változás, feladat felülvizsgálat 
miatti változás. 

 
 
Bevételek tekintetében a csökkenés oka: 
 

− 900,0 millió forint, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi igazgatása címen 
a Balassi Intézet jogutódlással történő beolvadását követő bevételi előirányzat 
felülvizsgálata, 

− 220,0 millió forint, a Külképviseletek igazgatása címen a konzuli bevételek 
csökkenése az ukrán vízummentesség miatt. 

 
 
 
III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében  
 
 
 

millió forintban egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 

előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat 

megnevezése* 

2018. évi 
tervezett 
kiadás 

XVIII/7/2/1 Európai Területi 
Társulások támogatása 

Európai Területi 
Társulások 
támogatása 

200,0 

XVIII/7/2/13 Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
vajdasági programok 
támogatása 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
programok 

7 593,2 

XVIII/7/2/14 Kárpátaljai 
gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
programok 

5 193,2 

XVIII/7/2/15 A horvátországi magyarok 
demokratikus közössége 
vidék- és 
gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 
programok 

500,0 




